
 

 

                       

Prezentacja wyników autoewaluacji przeprowadzonej 
w NPP RamTamTam w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

Staramy się o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu 
Szkoła / Przedszkole Promujące Zdrowie 

 
 
Niepubliczne Przedszkole Prozdrowotne Ram Tam Tam nie tylko z nazwy jest 
placówką promującą zdrowie. Edukacja prozdrowotna towarzyszy nam w 
codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej 
W 2016r. po zrealizowaniu projektu Instytutu Żywności i Żywienia i Swiss 
Contribution pn.” Zachowaj równowagę ” 
otrzymaliśmy Certyfikat „ Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności 
fizycznej ” 
W roku 2016 przygotowaliśmy trzyletni Program Przedszkola Promującego 
Zdrowie określający działania przygotowujące dzieci do podejmowania świadomych 
działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych. Po zrealizowaniu pierwszego 
etapu programu i udokumentowaniu działań, dnia 06.2018r. nasze przedszkole 
zostało przyjęte do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
 
Obecnie przystąpiliśmy do następnego etapu i kompletujemy dokumentację i 
materiały podsumowujące trzy letnią pracę w zakresie „ Programu Przedszkola 
Promującego Zdrowie”, które są podstawą uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu 
Szkoła / Przedszkole Promujące Zdrowie 
 
Problemy które chcieliśmy rozwiązać, poprawić efekty pracy z dziećmi zostały 
wyłonione poprzez diagnozę przeprowadzoną na podstawie realizacji Planu Nadzoru 
Pedagogicznego, ankiety, spostrzeżenia, lustracje, monitoring pracy dydaktycznej. 

Na podstawie powyższych działań ustalono problemy wymagające rozwiązania w 
zakresie: 

• aktywność fizyczna dzieci – podniesienie jakości pracy nauczycieli w 
zakresie prowadzenia zajęć ruchowych oraz profilaktyka wad postawy dzieci 

• odżywianie dzieci – tworzenie warunków do spożywania przez dzieci 
określonych norm i racji żywieniowych – przezwyciężanie niechęci do 
spożywania niektórych produktów. 

Wszystkie podejmowane działania w latach 2018-2020 były monitorowane, aby 
uzyskać jak najwięcej informacji do autoewaluacji. Podjęte działania monitorowano 
poprzez nadzór pedagogiczny, analizę prowadzonej dokumentacji pedagogicznej 
potwierdzającej realizację zadań, monitoring pracy pedagogicznej oraz hospitacje 
zajęć dydaktycznych. Ważne informacje dotyczące oceny realizacji zadań z zakresu 
promocji zdrowia uzyskujemy od rodziców podczas spotkań na zebraniach, 
warsztatach oraz kontaktach bieżących. 



Przeprowadziliśmy ankiety wśród rodziców dotyczące żywienia dzieci oraz promocji 
zdrowia. 
 

Ankiety dla dzieci 

W czerwcu 2020 przeprowadziliśmy przygotowane wewnętrznie dla dzieci ankiety 
dotyczące wiedzy podczas dokonywania wyborów żywieniowych. Ankieta 
„obrazkowa ” zawierała cztery pytania. W badaniu wzięło udział 46 dzieci w wieku 4,5 
i 6 lat. 

Wyniki ankiety są dla zadowalające ponieważ w 98 % odpowiedzi były prawidłowe 
dotyczące napojów i art. żywieniowych. 

Pytanie dotyczące ilości posiłków sprawiło dzieciom najwięcej trudności jednak i tak 
zdecydowana większość , bo aż 38 dzieci (83 %) wskazała prawidłowo 5 posiłków. 

Wyniki ankiety wykazały, że wychowankowie naszego przedszkola wiedzą jakie 
produkty są zdrowe i dobrze wpływają na funkcjonowanie ich organizmów, że 
codzienne spożywanie warzyw i owoców jest lepszym wyborem niż słodycze. 
Dzieci wskazały wodę jako główny sposób nawadniania organizmu. 
Zdecydowana większość wie, że  najlepiej spożywać pięć posiłków dziennie. 

  

Ankiety dla pracowników przedszkola 

W maju 2020 przeprowadziliśmy przygotowane wewnętrznie ankiety dla 
pracowników dotyczące zdrowego żywienia i nawyków prozdrowotnych. W ankiecie 
wzięło udział 18 osób, same kobiety w wieku 25-60 lat. Ankieta obejmowała 10 pytań  

Cztery / 1,2,3,4 / to pytania zamknięte jednokrotnego wyboru, sześć to pytania 
otwarte, wymagające własnego stanowiska. 

Wyniki ankiety wykazały wysoką świadomość prozdrowotną pracowników NPP Ram 
Tam Tam. Większość ankietowanych sprawdza skład produktów (61%), które 

spożywa, robiąc zakupy korzysta ze sprawdzonych miejsc (89%), interesuje się 
zasadami zdrowego żywienia i je stosuje (83%). 

Respondentki wiedzą również, ile posiłków dziennie należy spożywać, jak ważne  w 
diecie są warzywa i owoce oraz odpowiednie nawadnianie organizmu. Wyniki 
wskazują na systematyczna aktywność fizyczną /np. dojazd do pracy rowerem/  
Reasumując, pracowników przedszkola cechuje duża świadomość dotycząca 
znaczenia zdrowego stylu życia. Przedszkole  ma wpływ na wybory prozdrowotne 
swoich pracowników, co w konsekwencji przyczynia się do świadomego wychowania 
dzieci, które już wiedzą, że ich wybory mają wpływ na ich zdrowie i ogólną kondycję 
całego organizmu. 

                              
 

                      Omówienie i podsumowanie wyników ankiety 

 



    W marcu 2020 roku na terenie Przedszkola Prozdrowotnego Ram Tam Tam w 
Zgorzale przeprowadziłam wśród pracowników ankietę dotyczącą zdrowego żywienia 
i nawyków prozdrowotnych. W ankiecie wzięło udział 18 osób, same kobiety w wieku 
między 25 a 60 lat. 
   Ankieta obejmowała 10 pytań. Cztery z nich (1,2,3,4) to pytania zamknięte 
jednokrotnego wyboru; sześć to pytania otwarte, wymagające własnych odpowiedzi. 

 
Analiza wyników ankiety 

 
Pytanie 1: Czy sprawdzasz skład produktów/etykiety dokonując zakupów? 
 

Czy sprawdzasz skład produktów/etykiety dokonując zakupów? Liczba % 

Tak 11 61 

Nie 0 0 

Czasem 7 39 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Badanie wykazało, że 61% respondentek sprawdza skład etykiet/produktów 
regularnie, 39% czasami. 
 
Pytanie 2: Czy starasz się korzystać ze znanych, sprawdzonych miejsc dokonując 
zakupów? 
 

Czy starasz się korzystać ze znanych, sprawdzonych miejsc 
dokonując zakupów? 

LICZBA % 

Tak 16 89 

Nie 2 11 

 

 



 

Badanie wykazało, że 89% respondentek korzysta ze sprawdzonych miejsc 
dokonując zakupów, odpowiedzi przeczącej udzieliło 11% badanych Pań. 
 
Pytanie 3:Czy interesujesz się zasadami zdrowego żywienia? 
 

Czy interesujesz się zasadami zdrowego żywienia? LICZBA % 

Tak 16 89 

Nie 2 11 

 



 
Przeważająca większość ankietowanych 89% udzieliło odpowiedzi twierdzącej – 
interesują się zasadami zdrowego odżywiania , jedynie dwie osoby (11%) udzieliły 
odpowiedzi negatywnej. 
 
Pytanie 4: Czy stosujesz zasady zdrowego żywienia? 
 

Czy stosujesz zasady zdrowego żywienia? LICZBA % 

TAK 15 83 

NIE 3 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Badanie wykazało, że większość ankietowanych – 83% stosuje zasady zdrowego 
żywienia, a tylko 17% nie. 
 
Pytanie 5: Ile posiłków dziennie należy spożywać? 
 

Ile posiłków dziennie należy spożywać? 

odpowiedź liczba % 

A) 5 14 78 

B) 4 2 12 

C) 6 1 5 

D) 2-3 1 5 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78% ankietowanych zadeklarowało, że należy spożywać 5 posiłków dziennie, 12% 
odpowiedziało, że 4 , 5% wskazało, że jest to 6 posiłków i kolejne 5% wskazało 2 lub 
3 posiłki. 
 
Pytanie 6: Ile razy dziennie spożywasz warzywa i owoce?  
 

Ile razy dziennie spożywasz warzywa i owoce? 

Odpowiedzi: Liczba % 

a) 2 8 45 

b) 4 1 5 

c) 3 1 5 

d) do każdego posiłku 1 5 

e) 2-4 2 13 

f) 2-3 1 5 

g) 1-2 1 5 

h) 1 3 17 

 

 
 
W pytaniu 6 odpowiedzi ankietowanych są bardzo zróżnicowane. 
45% deklaruje, że spożywa warzywa i owoce dwa razy dziennie, 17% sięga po nie 
trzy razy dziennie, 13% pomiędzy 2 a 4 razy, pojedyncze osoby wskazywały również 
kolejno: 1-2 razy, 2-3 razy, 3 razy, 4 razy, do każdego posiłku. 
 
 
 
 



Pytanie 7: Ile wody pijesz dziennie? 
 

Ile wody pijesz dziennie? 

Odpowiedzi: Liczba % 

a) 1l 3 17 

b) 1-1,5l 8 45 

c) 2l 4 23 

d) 3 – 4l; 1 5 

e) za mało 1 5 

 

 

  
 

 
W pytaniu 7 odpowiedzi respondentek były różne. 45% z nich deklaruje dzienne 
spożycie wody na poziomie 1 – 1,5l, 23% ankietowanych wskazuje na 2l , 17% 
spożywa 1l , 5% podało 3-4l wody, kolejne 5% twierdzi, że pije za mało wody. 
 
 
 
 
 
 
 



Pytanie 8: Ile razy w tygodniu korzystasz z aktywności fizycznej? 
 

Ile razy w tygodniu korzystasz z aktywności fizycznej? 

Odpowiedzi Liczba % 

Codziennie 9 50 

2 razy w tygodnu 3 16 

2 – 3 w tygodniu 2 12 

3 w tygodniu 2 12 

1 w tygodniu 1 5 

5 razy w tygodniu 1 5 

 
Wszyscy ankietowani korzystają z aktywności fizycznej. Aż 50% respondentów 
wskazało, że jest aktywna codziennie, kolejne 40% również  wykazało 
systematyczne uprawianie sportu. 
 
Pytanie 9: Czy praca w przedszkolu prozdrowotnym ma wpływ na Twoje 
odżywianie/styl życia? 
 

Czy praca w przedszkolu prozdrowotnym ma wpływ na Twoje odżywianie/styl 

życia? 

Odpowiedzi Liczba % 

Tak – pozytywnie 8 45 

Nie 8 45 

Nie mam zdania/nie zastanawiałam się 2 10 

 

 



 

 
Wyniki z pytania 9 nie dały jednoznacznej odpowiedzi. 45% ankietowanych 
zadeklarowała, że praca w przedszkolu ma pozytywny wpływ na ich odżywianie i styl 
życia, ale równocześnie  45% badanych uznał, że ich praca nie ma na nich wpływu. 
10% ankietowanych nie miało zdania. 
 
Pytanie 10: Czy coś zmieniłaś w swoim życiu w wyniku pracy w NPP RamTamTam / 
czy ma to wpływ na Twoje wybory prozdrowotne? 
 

Czy coś zmieniłaś w swoim życiu w wyniku pracy w NPP RamTamTam / czy ma to wpływ na 

Twoje wybory prozdrowotne? 

Odpowiedzi Liczba % 

Tak 6 34 

Nie 10 56 

Nie mam zdania 2 10 

 

 



 

 

 
56% badanych uznała, że praca w przedszkolu nie wpłynęła na ich wybory 
prozdrowotne, 34% uznało, że zmieniła swoje nawyki pod wpływem pracy, 10% nie 
miało zdania. 
 

PODSUMOWANIE 
 
     Ankieta przeprowadzona przeze mnie w marcu wykazała wysoką świadomość 
prozdrowotną pracowników Niepublicznego Przedszkola Prozdrowotnego 
RamTamTam w Zgorzale. Większość ankietowanych sprawdza skład produktów, 
które spożywa; robiąc zakupy korzysta ze sprawdzonych miejsc, interesuje się 
zasadami zdrowego żywienia i je stosuje. 
Respondentki wiedzą również, ile posiłków dziennie należy spożywać, jak ważne w 
diecie są warzywa i owoce oraz odpowiednie nawodnienie organizmu. Wyniki  
wskazują, że wszystkie Panie systematycznie korzystają z aktywności fizycznej. 
   Ponad połowa ankietowanych zanegowała wpływ środowiska, w którym pracuje na 
ich odżywianie i styl życia. Uważam jednak, że biorąc pod uwagę odpowiedzi na 
wszystkie pytania łatwo zauważyć, że pracownice przedszkola nie potrzebują 
dodatkowych bodźców wpływających na ich wybory prozdrowotne. Zdrowy styl życia 
to hasło, które towarzyszy im każdego dnia. Doskonale zdają sobie sprawę jak 
ważna dla zdrowia organizmu jest dieta, aktywność fizyczna, to co spożywają na co 
dzień oraz to, że nasz stan zdrowia w ogromnym stopniu zależy od nas samych. 
    Jednakże 34% Pań uznało że praca w przedszkolu ma wpływ na ich wybory 
prozdrowotne wskazując, że są bardziej aktywne fizycznie, zwracają uwagę na 
produkty, które spożywają, starają się pić więcej wody, a także wpływać na swoich 
podopiecznych i rozbudzać w nich wysoką wrażliwość zdrowotną, będąc dla nich 
przykładem do naśladowania. 



   Reasumując uważam, że wielkim sukcesem placówki jest wysoka 
świadomość pracowników odnośnie zdrowego stylu życia. Przedszkole ma 
wpływ na wybory prozdrowotne swoich pracowników, co w znacznym stopniu 
przyczynia się do świadomego wychowywania dzieci, które wiedzą, że ich 
wybory mają wpływ na ich zdrowie i ogólną kondycję całego organizmu. 
Niepubliczne Prozdrowotne Przedszkole RamTamTam w pełni zasługuje na 
wyróżnienie wśród placówek przedszkolnych za posiadanie wysoko świadomej 
zdrowotnie kadry sprawującej opiekę nad dziećmi. 

                                                             Ankietę przeprowadziła 
                                                                                                            i  podsumowała: 
                                                                                                             Klaudia Maciak 

 
Wyniki autoewaluacji zostaną przeanalizowane przez zespół ds. Promocji zdrowia 
oraz wnioski przedstawione na Radzie Pedagogicznej i rodzicom na zebraniach. 
Wnioski dotyczące dalszej pracy w zakresie odżywiania dzieci i aktywności ruchowej 
zostaną uwzględnione w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi.   

                                                                   

Przeprowadzona autoewaluacja w zakresie czterech standardów programu Szkoła 
Promująca Zdrowie, w oparciu o metody i narzędzia zawarte w publikacji 
Przedszkole Promujące Zdrowie. Wyniki autoewaluacji w formie wypełnionych 
arkuszy do ewaluacji działań i raportów z ewaluacji dla wymienionych standardów są 
dołączone do naszego wniosku. 
 

Niepubliczne Przedszkole Prozdrowotne Ram Tam Tam dokłada wszelkich starań 

dla spełnienia warunków określonych w czterech standardach PPZ 

Uzyskaliśmy informacje dotyczące obszaru działań do kontynuacji i poprawy, 

które można uwzględniać w planach pracy przedszkola 

                                                        / w załączeniu wyniki badań, raport końcowy / 

 

 


